
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo, 
 

 Fundacja Dom Ulgi w Cierpieniu - kontynuacja dzieła św. o. Pio jest 

jedną z form pomocy skierowanej do osób chorych na terenie

Archidiecezji Poznańskiej. Fundacja zarejestrowana została w 2002 roku 

z siedzibą w Poznaniu, otrzymała błogosławieństwo Ojca Świętego, św. 

Jana Pawła II oraz ks. abpa Stanisława Gądeckiego Metropolity 

Poznańskiego. Dnia 13 lutego 2004 r. otrzymaliśmy relikwie bandaży św.  
Ojca Pio.  

  Od marca 2014 roku Fundacja prowadzi rehabilitację osób z dysfunkcjami 

narządu ruchu i niepełnosprawnych – początkowo tylko w domu chorego, 

a od  października 2016r. dzięki ofiarności ludzi dobrej woli zaczęła 

działać sala rehabilitacyjna przy Zgromadzeniu Braci Serca Jezusowego 

w Puszczykowie (wtorki i czwartki). 
Część z naszych Podopiecznych znajduje się w bardzo trudnej sytuacji 

materialnej. Zapewnienie tym osobom nieodpłatnej rehabilitacji jest 

możliwe dzięki systematycznemu wsparciu ze strony indywidualnych 

darczyńców i osób zainteresowanych, co pozwala jedynie częściowo 

pokrywać koszty działalności. Z uwagi na utrzymujący się ujemny bilans 

finansowy Fundacji konieczne będzie wprowadzenie także odpłatnej 

działalności statutowej dla pozostałych korzystających osób. 
 Sympatyków naszej Fundacji, wszystkie osoby życzliwe prosimy               

o wsparcie dzieła prowadzonego przez Fundację niewielką kwotą, lecz 

systematyczne.   
Utworzenie zlecenia stałego na Waszym rachunku bankowym 
przykładowo na kwotę 10zł miesięcznie nie będzie odczuwalne                
w Waszym budżecie, natomiast dla Fundacji – dla jej podopiecznych 
będzie ważnym wsparciem.  

 Naszych podopiecznych, darczyńców i wszystkich w jakikolwiek sposób 

zaangażowanych obejmujemy modlitwą w drugie czwartki miesiąca 

podczas Mszy św. o budowę Domu Ulgi w Cierpieniu. 
 
Więcej informacji na temat Fundacji Dom Ulgi w Cierpieniu, jej idei i misji 
znajdą Państwo na naszej witrynie internetowej www.opiodom.pl 
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